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تواناتک: کامپیوتر ها به مرور زمان کند می شوند و سیستمی که روزی سریع ترین سیستم بود، کند 
شده و استفاده از آن بعد از چند سال آزار دهنده می شود. اما روش هایی وجود دارد تا سرعت سیستم های 
قدیمی را افزایش داده و استفاده از آن ها را قابل تحمل کرد. در این مطلب به پنج روشی که می توانید 
سرعت یک سیستم قدیمی ویندوز را افزایش دهید می پردازیم، هرچند مک هم از همین مشکل کندی 

رنج می برد و راه حل ها نیز خیلی تفاوتی نمی کند.

۱. ویندوز را تمیز کنید
بخشی از سرعت پایین سیستم های قدیمی به دلیل حجم زیاد اطالعات و برنامه هایی است که روی 
آن ریخته و نصب کرده اید. کاهش تعداد اپلیکیشن هایی که هنگام باال آمدن ویندوز، اجرا می شوند، شما 

را قادر می سازد تا سریع تر به دسکتاپ دسترسی پیدا کنید و حافظه در دسترس را نیز افزایش می دهد.
در سمت راست تسک بار )taskbar(، روی فلش کوچک کلیک کنید تا آیکون های نوتیفیکیشن 
را ببینید. هر کدام، برنامه ای است که همراه با ویندوز اجرا می شود. برخی از آن ها ضروری هستند، مثل 
آنتی ویروس، اما بقیه شاید نباشند. روی هرکدام که تشخیص می دهید کلیک راست کنید و اگر گزینه 
»Settings« دارد، آن را انتخاب کرده و بخشی که از شما خواهد تا اجازه دهید این برنامه همراه ویندوز 
اجرا شود را غیرفعال کنید. برخی از برنامه ها، مانند گوگل درایو، را می توان هنگام نیاز به طور دستی اجرا 

کرد و نیازی نیست که همیشه اجرا شوند.
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حاال دکمه ویندوز را با دکمه »R« با هم فشار دهید و سپس عبارت »msconfig« را تایپ کرده و 
انتخاب کنید و گزینه »Hide all Microsoft services« را  بزنید. حاال بخش »Services« را  »OK« را 
تیک بزنید و بعد ببینید چه برنامه هایی باقی مانده اند. ممکن است بین آن ها برنامه هایی باشند که نیازی به 
آن ها نداشته باشید و برداشتن تیک آن ها از اجرای آن ها جلوگیری می کند. مثاًل، فایرفاکس بدون برنامه 

»Mozilla Maintenance Service« به خوبی کار می کند. 
اینکه  فهمیدن  می شوند.  اجرا  ویندوز  با  که  دارند  متعددی وجود  برنامه های   ،»Startup« بخش  در 
کدام برنامه ضروری نیست، کار ساده ای نیست اما می توانید با جستجوی برنامه در گوگل تا حدودی 

بفهمید که آن برنامه ضروری است یا مفید یا هیچکدام.
ابزار  اما  می کنند   )defragment( یکپارچه  را  حافظه  اتوماتیک،  طور  به  ویندوز،  اخیر  نسخه های 
مایکروسافت بسیار پایه ای است و ابزارهای بهتری برای یکپارچه سازی وجود دارد. برنامه هایی که شامل 
»O&O Defrag« می شوند عالی هستند اما برنامه » Smart Defrag 3« متعلق به "iobit" نیز برنامه رایگان 

و خوبی است.
برنامه های  تا  می شود  باعث  کار  این  کنید.  نصب  دوباره  را  ویندوز  که  است  این  بعدی  تکنیک 
نامطلوب حذف شده، برنامه های تبلیغاتی و دیگر بدافزار ها از بین بروند، فایل های اضافی پاک شوند و 

غیره.

۲. آپدیت را فراموش نکنید
درایور های تاریخ گذشته می توانند باعث کندی سیستم شما شوند. درایورهای معیوب باعث می شوند 
تا کامپیو تر خیلی کند باال بیاید یا مانع خاموش شدن ویندوز می شوند. درایورهای کارت ویدیو معموالً 
برای برطرف شدن نقاط ضعف و عمل کرد بهتر آپدیت می شوند و خوب است که همیشه از آپدیت 

بودن آن اطمینان داشته باشید.
درایور ها برنامه هایی هستند که ویندوز را قادر می سازند تا به ابزارهای سخت افزاری مانند ویدیو، 
صدا، پرین تر، اسکنر، وبکم و غیره دسترسی داشته باشد. آپدیت کردن آن ها آزار دهنده است و باید 
سخت افزار، درایور ها و شماره نسخه ها، وبسایت سازنده سخت افزار و صفحه دانلود را شناسایی کنید. 
می توانید از برنامه های رایگان »SlimDrivers« یا »Driver Booster Free« استفاده کنید. این برنامه ها 
آیا  که  می کنند  چک  و  می کنند  شناسایی  را  موجود  درایورهای  آن ها  می دهند:  انجام  را  کار ها  همه 
آپدیتی برای آن ها وجود دارد یا نه و در   نهایت آن ها را دانلود و نصب می کنند. هنگام نصب این برنامه ها 

دقت کنید که برنامه های اضافه دیگری همراه با این برنامه ها نصب نشوند.

۳. حافظه را خالی کنید
 »uninstall« .هارد سیستم شما همچنان که پر می شود، سرعت آن پایین و پایین تر رفته و کند می شود
کردن نرم افزار ها به خالی شدن فضای حافظه کمک می کند و فضای خالی بیشتری در اختیار ویندوز 
برای سریع تر کار کردن قرار می گیرد. می توانید از برنامه قوی، مؤثر و امن »Ccleaner« استفاده کنید. 
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این برنامه از اینجا قابل دانلود است. هم چنین برنامه های دیگیر از جمله نسخه رایگان »Anti Tracks« و 
»Advanced SystemCare 7« استفاده کنید.

با این حال دقت کنید که راه درست و نادرست در استفاده از این برنامه ها وجود دارد. تعداد کمی 
از آیتم ها را انتخاب کنید و آن ها را پاک کنید، مطمئن شوید که تغییرات اتفاق افتاده و نرم افزار نسخه 
پشتیبان گرفته است. اگر کامپیو تر شما خوب کار می کند و مشکلی پیش نیامده است، ادامه داده و چند 
آیتم دیگر را پاک کنید، اما اگر خوب کار نمی کند، نسخه پشتیبان را برگردانید. همه چیز را یکباره پاک 

نکنید چرا که اگر اتفاقی بیفتد نمی توانید بفهمید مشکل در کجا اتفاق افتاده است.
بسیاری از کامپیوتر ها نرم افزارهای متعددی دارند از جمله برنامه هایی که دیگر استفاده نمی شوند و 
 Programs« کرد تا فضای حافظه باز شود. می توانید به کنترل پنل رفته، بخش »uninstall« می توان آن ها را
 »uninstall« را انتخاب کنید و نرم افزارهایی که در شش ماه گذشته استفاده نکرده اید را »and Features
 Wise« یا »Revo Uninstaller« یا »Iobit Uninstaller 3« کنید. حتی بهتر است از ابزارهای رایگانی مانند
Program Uninstaller« استفاده کنید. این برنامه ها در پاک کردن نرم افزار ها بهتر عمل می کنند چرا که 

عالوه بر آنکه خود برنامه را پاک می کنند، حافظه و رجیستری را نیز تمیز می کنند.
برخی از نرم افزار ها، فایل های متعددی را روی ویندوز نصب می کنند و می توانند آثار زیانباری رو 
عمل کرد ویندوز داشته باشند. برای تمیز نگه داشتن و سریع بودن ویندوز، بهتر است چیزی نصب نکنید. 
البته که شما به نرم افزار نیاز دارید اما اپلیکیشن های قابل حمل فراوانی وجود دارند که نیازی به نصب 

آن ها نیست.
 »Get Apps« است. روی دکمه www.portableapps.com یکی از بهترین منابع نرم افزار وبسایت 
کلیک کنید و نرم افزار آفیس، گرافیک و ویرایش عکس، ابزار ها، اینترنت، موزیک و ویدیو و خیلی 
موارد دیگر را خواهید دید. این تنها منبع نرم افزارهای قابل حمل نیست اما نقطه مناسبی برای شروع است.

۴. نرم افزارهای بهتری نصب کنید
برخی مواقع، این امکان وجود دارد تا عمل کرد سیستم را از طریق نصب نرم افزارهای بهتر، بهبود 
ببخشیم. تفاوت سرعت بین اینترنت اکسپلورر ۸ و گوگل کروم روی ویندوز ایکس پی بسیار زیاد است. 
در نتیجه باید این ارتقاء را انجام دهید. گوگل کروم هنوز سریع ترین مرورگر است حتی روی ویندوز ۸ 

و برای عمل کرد بهتر آن را توصیه می کنیم.
هستند.  تمام  چیز  همه  و  بزرگ  اپلیکیشن های  از  سریع تر  اغلب  سبک تر  و  کوچک تر  برنامه های 
به برنامه »Word« احتیاج دارید یا »WordPad« برای کارهای نوشتاری شما کافی است؟  آیا شما واقعاً 
نرم افزار آفیس حجم زیادی از حافظه را آشغال می کند اما برنامه لیبرآفیس و کینگ سافت آفیس در 
۳۰۰ مگابایت به   همان خوبی کار می کنند. شما به حدود ۴ گیگابایت حافظه برای برنامه فتوشاپ نیاز 
دارید اما برای برنامه »Paint. NET« فقط ۴۰ مگابایت و برای »GIMP« فقط ۱۵۰ مگابایت حافظه احتیاج 

دارید. این برنامه ها تمام نیاز شما برای ویرایش عکس را برطرف می کنند.
سرعت اجرای بازی ها به شدت به رزلوشن صفحه نمایش و افکت هایی که در بازی استفاده شده 
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و خاموش کردن  نمایش  رزلوشن صفحه  انتخاب  برای  بازی ها گزینه ای  از  برخی  دارد.  بستگی  است 
برخی افکت ها دارند که کار پردازنده و کارت ویدیو را کم می کنند. این کار باعث می شود تا یک بازی 

ُکند، از طریق افزایش نرم فریم ها بهتر قابل بازی کردن باشد.

۵. سخت افزار را ارتقا دهید
در   نهایت  سیستم صحبت کردیم،  افزایش سرعت  برای  آن ها  از  به حال  تا  که  تکنیک هایی  تمام 
این ها  اما شاید  احیا می کنند،  را  اولیه سیستم  باشند. آن ها عمل کرد  نداشته  انگیزی شاید  آثار شگفت 
کافی نباشد. یک کامپیو تر قدیمی ممکن است قابلیت نصب و راه اندازی آخرین نسخه یک بازی یا 
نرم افزارهای دیگری که نیاز دارید را نداشته باشد. یک سیستم پنج ساله با بازی ها، اپلیکیشن ها و سیستم 
عامل های امروزی به سختی دست و پنجه نرم می کند. به همین دلیل، ارتقا دادن سخت افزار ممکن است 
مورد نیاز بوده و این کار باعث افزایش سرعت عمل کرد سیستم به چیزی فرا تر از حالت اولیه شود و 

فاصله بین سیستم شما و کامپیوترهای امروزی را کمتر کند.
 ۲ حافظه  کنید  )مقایسه  می برند  رنج  کم  بسیار   RAM حافظه  از  قدیمی  کامپیوترهای  از  بسیاری 
گیگابایتی که حداقل حافظه امروزی است با حداکثر حافظه ۴ گیگابایتی که با یک سیستم ۳۲ بیتی قابل 
 www.crucial.com انطباق است( و این اولین نقطه برای ارتقا محسوب می شود. می توانید در وبسایت
مشخصات سیستم خود را وارد کنید تا بهترین RAM برای آن را به شما توصیه کند. پیش از آنکه حافظه 
را بخرید، سیستم خود را تست کنید، چرا که برخی برای ارتقا ساده اند اما برخی نیز بسیار سخت قابل 
ارتقا هستند. اگر بتوانید خودتان RAM را نصب کنید، ارزان تر خواهد بود اما اگر دانش کافی ندارید 

آن را به متخصصان بسپارید.
ارتقا دادن کارت گرافیک راه بسیار خوبی برای افزایش سرعت بازی ها است اما سود آن برای دیگر 
نرم افزار ها محدود است. کارت ویدیو خوب نیز کم نیست و بهتر است پیش از خرید، قابلیت انطباق آن 

با سیستم خود را چک کنید.


